Frissensültjeink
Választható ajándék köretet tartalmaznak!

Rántott borda, vagy csirkemell
Normál adag: 2890.(normál adag 3 szelet, óriás adagnál 6 szelet)
Variációk: (a csirkemell csíkban is kérhető)






Óriás adag: 5490.-

Hagyományos panír
Szezámmagos bunda
Diós bunda
Pankó morzsás bunda
Párizsi bunda

Rántott sertés szeletek másképp:
Normál adag: 2890.-

Óriás adag: 5490.-

 Kaliforniai rántott borda
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet rántott hús, tejföl,
mozzarella, kukorica, kemencében rásütve

 Böllér pecsenye
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet rántott hús, tejföl,
lilahagyma, házi kolbász, mozzarella sajt kemencében rásütve

 Flamingó szelet
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet rántott hús, tejföl,
sonka, mozzarella, kemencében rásütve

 Patikusné kedvence
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet rántott hús, fokhagymás
tejföl, sajt, kemencében rásütve

Csirkés frissensültek:
Normál adag: 2890.-

Óriás adag: 5490.-

 Hawaii csirkemell
normál adag 3 szelet, óriás adagnál 6 szelet, natúr csirkemell, sonka szalámi,
ananász, mozzarella, kemencében sütve

 Natúr csirkemell
normál adag 3 szelet, óriás adagnál 6 szelet, natúr csirkemell rostlapon sütve

 Lyoni csirkemell
normál adag 3 szelet, óriás adagnál 6 szelet, natúr csirkemell rostlapon sütve,
ropogós lyoni hagymával a tetején

 Mozzarellás csirkemell
normál adag 3 szelet, óriás adagnál 6 szelet, natúr csirkemell, fűszeres
paradicsomszósszal, paradicsom karikával és mozzarella sajttal, kemencében sütve

Sertés frissensültek:

Normál adag: 2890.-

Óriás adag: 5490.-

 Lyoni sertésszelet
normál adag 2 db tarja szelet, óriás adagnál 4 db tarja szelet sok-sok ropogósan sült
hagymával a tetején

 Holstein szelet másként
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet, házi kolbászos gombás
ragu, sajt, tükörtojás

 Óvári sertésflekken
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet, sonkával és gombával,
kemencében sütve

 Mexikói sertésflekken
normál adag 1 db óriás szelet, óriás adagnál 2 db óriás szelet, sajt, chili, bab,
lilahagyma, bacon szalonna, tükörtojás, kemencében sütve

 Cigánypecsenye
normál adag 2 db tarja szelet, óriás adagnál 4 db tarja szelet, házi füstölt szalonna,
tükörtojás

 Sanyi bácsi kedvence
normál adag 2 db tarja szelet, óriás adagnál 4 db tarja szelet, házi füstölt szalonna,
tükörtojás, lyoni hagyma

 Ropogósra sült csülök (Csak óriás adag!) 5840.-/ +csomag
fél kg steak burgonya, 25 dkg káposztasaláta, pfefferoni paprika, almapaprika

Rántott tekercsek:
Normál adag: 2890.-

Óriás adag: 5490.-

(Normál adag 1 tekercs 4 darabba vágva, óriás adagnál 2 tekercs 8 darabba vágva)

 Cordon Bleu
Sonkával és sajttal töltve

 Zengővárkonyi tekercs
Sonkával, sajttal és savanyú uborkával töltve

 Sonkás-tormás tekercs
Sonkával, sajttal és tormával töltve

 Frankfurti tekercs
Mustárral, frankfurti virslivel és sajttal töltve

 Óvári tekercs
sonkával, gombával és sajttal töltve

 Pepínó titka
sonkával, sajttal és kukoricával töltve

 Aszalt szilvás tekercs
aszalt szilvával, mozzarellával töltve

 Alpesi tekercs
kolbásszal, sonkával, gombával és sajttal töltve

Vegetáriánus ételek ajándék mártogatóssal:
Normál adag: 2890.Óriás adag: 5490.(Választható mártogatós: kapros, fokhagymás, joghurtos, tartármártás vagy csípős tartár)

 Vegyes vegetáriánus tál
rántott sajt, gomba, karfiol, hagymakarika
 Rántott gomba
 Rántott sajt
normál adagnál 5 db, óriás adagnál 10 db
 Rántott hagymakarika:
csak normál adag, köret nélkül 2 féle mártogatóssal: 2590.-

Halételek:

Normál adag: 2890.-

Óriás adag: 5490.-

 Rákfarok rántva
normál adag 10db, óriás adag 20db, csípős tartárral

 Harcsafilé rántva
normál adag: 3 szelet, óriás adag: 6 szelet
Sima panírban vagy pankó morzsában, tartármártással

 Hal gyros
Kukoricalisztben forgatott hal falatok, hasábburgonya, saláta, csípős tartárral

Gyros tál:

Normál adag: 2890.- /+csom

Óriás adag: 5490.- /+csom

Csirke gyros hús, hasábburgonya, saláta választható öntettel (fokhagymás, kapros,
joghurtos, tartár, vagy csípős tartár)

Saláták
Extra óriás salátáink:
 Elixír saláta:

2890.-

Salátaágy, natúr csirkemell csíkok, bacon chips, főtt tojás

 Görög saláta:

1990.-

Saláta, uborka, lilahagyma, paradicsom, feta sajt, kaliforniai paprika,
olajbogyó, olivás-citromos öntettel

Savanyúság:







690.-

Káposztasaláta
Vegyes saláta
Ecetes almapaprika (csípős vagy csemege)
Csemege uborka
Tejfölös uborkasaláta
Paradicsomsaláta (szezonális)

Öntetek:





Joghurtos öntet
Kapros öntet
Fokhagymás öntet
Házi szilvalekvár

250.




Csípős tartármártás
Tartármártás
Kechup
Majonéz

Pizza : (32cm)


Margaréta

1680.-

paradicsomos alap, paradicsom, sajt


Sonkás

1680.-

paradicsomos alap, sonka, sajt


Sonka-gomba

1880.-

paradicsomos alap, sonka, gomba, sajt


Kalifornia

1880.-

paradicsomos alap, sonka, kukorica, sajt


Songoku

1880.-

paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, sajt


Hawaii

1880.-

paradicsomos alap, sonka, ananász, sajt


Vegetáriánus

1880.-

Tejföl, fokhagyma, dió, hagyma, brokkoli, mozzarella


Ózon

1880.-

paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, ananász, sajt


Magyaros

1990.-

paradicsomos alap, sonka, bacon, kolbász, hagyma, sajt, pfefferoni


Mexikói

1990.-

paradicsomos alap, sonka, bab, bacon, kukorica, chili, sajt, pfefferoni


Texas

1990.-

Mustáros tejföl, sajt, sonka, bacon,hagyma, pfefferoni

Prémium pizzák:
 Tonhalas pizza

1990.-

paradicsomos alap, tonhal, mozzarella, olívabogyó, lilahagyma


Bolognai pizza

1990.-

paradicsomos alap, Bolognai ragu, trappista, mozzarella


Négysajtos pizza

1990.-.-

paradicsomos alap, mozzarella, trappista, füstölt sajt, feta


Csirkés

2190.-

tejfölös alap, sonka, csirkemell, mozzarella


Tripla-sajtos

2190.-

pizzaszósz, sonka, bacon, kolbász, trappista, mozzarella





Rukkolás pompadur

2390.paradicsomos alap, mozzarella, Fekete erdő sonka, rukkola,koktél paradicsom, parmezán
Paralia kincse pizza
2390.kapros-tejfölös alap,fokhagyma, Gyros hús,paradicsom, lilahagyma, Feta, olívabogyó,
mozzarella, uborka, oregano
Vidéki tarjás pizza
2390.paradicsomos alap, főtt tojás, lila hagyma, hegyes erős paprika karikák, füstölt sajt, mozzarella

Hamburger ajánlatunk:
 Nagy Göri-buri

890.-

1db hús, 1db bacon, 1db lapka sajt, rántott hagymakarika, saláta, hagyma,
paradicsom, uborka

 Mega Göri –buri

1390.-

2db hús, 2db bacon, 2db lapka sajt, rántott hagymakarika, saláta, hagyma,
paradicsom, uborka

 Giga Göri-buri

1690.-

3db hús, 3db bacon, 3db lapka sajt, saláta,rántott hagymakarika, hagyma,
paradicsom, uborka

Az ételek mellé választható ajándék köret:





Rizs
Kukoricás rizs
Mexikói zöldséges rizs
Ananászos rizs

Köretek:






 Hasábburgonya
 Fűszeres steak burgonya
 Vegyes köret

590.-

Rizs
Ananászos rizs
Mexikói zöldséges rizs
Párolt zöldség
Zöld salátaágy

 Hasábburgonya
 Fűszeres steak
 Vegyes köret

Tálaink Családoknak, Rendezvényekre
Segítség a tálak összeállításához:
 2 személyre = 1 óriás adag 5190.-/+csomag ,vagy



2 normál adag egy tálon 2x2890.-/+csomag
4 személyes= 2 óriás adag 2x5190.-/+csomag, vagy
4 normál adag egy tálon 4x2890.-/+csomag
6 személyes= 3 óriás adag 3x5190.-/+csomag, vagy
6 normál adag 6x2890.-/+csomag

Egyszer használatos műanyag tálakon szervírozva,
vagy kaukció ellenében fényes fém tálcára,

Étlapunkon szereplő ételek mellett kérhetőek levesek, töltött
káposzta, töltött csirkecomb, fasírtgolyó, sült csirke, hideg tál
megbeszélés alapján!

Torták, sütemények
Rendelhető torták:
Zsúr torta 8 szeletes:
Normál 16 személyes torta:
Party torta 30 szelet:














4900.-/+doboz
9900.-/+doboz
19900.-

Gesztenye (kérhető cukormentes változatban is)
Málnás vagy erdei gyümölcsös joghurtos (kérhető cukormentes változatban is)
Epres vagy barackos túró torta (kérhető cukormentes változatban is)
Csokoládé torta(kérhető cukormentes változatban is)
Fekete erdő torta(kérhető cukormentes változatban is)
Erdei gyümölcsös csokoládés torta
Dobos torta
Somlói torta
Oreo torta
Tiramisu torta
Kinder Bueno torta
Oroszkrém torta
Nutellás torta

Sütemények:
890ft/darab +doboz
Napi készleten lévő süteményekről érdeklődjön telefonon!












Gesztenye kocka
Fekete erdő kocka
Málnás joghurtos
Habos túrós
Kinder Bueno
Kinder Maxi
Vienetta (több fajta)
Erdei gyümölcsös csokis
Somlói kocka
Karamellás Mokka
Hókirálynő

Italok
Üdítő italok

Kinley Gyömbér 0,5l
Kinley Tonic 0,5l
Coca Cola 0,5l
Coca Cola Zero 0,5l
Coca Cola Zero Citrom 0,5l
Fuztee Citrom 0,5l
Fuztee Barack 0,5l
Fuztee Zero Green Tee Citrom 0,5l
Fanta Narancs 0,5l
Sprite 0,5l
Nature Aqua mentes víz 0,5l
Nature Aqua savas víz 0,5l
Limonádé szénsavas 0,5l
(szamóca, vadmálna, citrom, bodza)

490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
490.- (980ft/l)
350.- (700ft/l)
350.- (700ft/l)
890.- (1780ft/l)

Cappy 0,33l
(barack, alma, narancs, eper)

450.- (1364ft/l)

Kávé, Tea
Pressókávé , Hosszúkávé
Cappuccino
Latte
Csokis Latte
Karamellás Latte

380.690.690.790.790.-

Jeges kávé
(2 gombóc vanilia fagyi,
csoki öntet, kávé, tejszínhab, roletti)

990.-

Alkoholmentes sörök
Gösser Citrom 0% 0,33l
Soproni Szűz 0% 0,5l

490.- (1480.-/l)
590.- (1180.-/l)

Szeszes Italok
Sörök
Pécsi Lager 0,5l
Pécsi Barna, Búza 0,5l
Soproni 0,5l
Pilsner Urquell 0,5l
Heineken 0,33l
Gösser 0,33l

590.- (1180.-/l)
590.- (1180.-/l)
590.- (1180.-/l)
590.- (1180.-/l)
490.- (1480.-/l)
490.- (1480.-/l)

Pécsi Lager csapolt sör
0,3l
0,5l
(Szezonális jelleggel)

450.690.(1380.-/l)

Borok
Vörös bor

(4900.-/l)

Palack 0,7l
Villány, Teleki Merlot (száraz)
Szabó pincészet, Turán (édes)

3675.490.-/dl
490.-/dl

Fehér bor

(4900.-/l)

Palack 0,7l
Gere Schubert, Irsai Olivér (száraz)
Gere Schubert,
Cserszegi Fűszeres (száraz)

3675.490.-/dl

Rosé

(4900.-/l)

Palack 0,7l
Juhász pincészet, Egerszalók (száraz)

3675.490.-/dl

490.-/dl

Égetett szeszek

(1480.-/l)

Finlandia Vodka
Baileys
Unicum
Unicum Szilva
Jägermeister
The Famous Grouse Whisky

3cl
480.480.480.480.480.480.-

5cl
800.800.800.800.800.800.-

895 Hunnium pálinkák
(szilva, körte, barack)
Metaxa
Martini Bianko

Áraink az áfát tartalmazzák és forintban értendők!

Helyben készült és fogyasztott cukrásztermékek és italok áfa értéke 5%.
Elvitel estén áfa értéke 27%

Csomagolást felszámolunk elvitel esetén!

Kedves Egészségükre !

3cl
480.-

5cl
800.-

480.-

800.-

800.-/dl
(1480./l)

